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STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM UTSEENDE AV VALBEREDNING
_______________________________________________________________________
Styrelsen föreslår att förfarandet för tillsättande av valberedning inför årsstämma 2017 ska i
huvudsak gå till enligt följande.
Bolaget ska ha en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt tre ytterligare
ledamöter, vilka ska representera de röstmässigt största ägarna eller ägargrupperna. De tre
till röstetalet största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av bolagets, av Euroclear
tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 1 september varje år. Den
aktieägare som inte är registrerad i Euroclear, och som önskar att vara representerade i
valberedningen, ska anmäla detta till styrelsens ordförande senast den 1 september samt
kunna styrka ägarförhållandet. Vid bedömningen av vilka som utgör de tre till röstetalet
största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i
Euroclear-systemet eller (ii) offentliggjort och till bolaget skriftligen meddelat att de träffat
skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig
gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning. Styrelsens ordförande ska snarast efter
utgången av april månad sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget till
valberedningen. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse
ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse
ledamot. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den
ledamot som representerar den största aktieägaren. Namnen på de tre ägarrepresentanterna
och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart valberedningen
utsetts, vilket ska ske senast sex månader före årsstämman.
Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Arvode
ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningens uppgift ska vara att inför
årsstämma och, i förekommande fall, extra bolagsstämma, framlägga förslag avseende antal
styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, styrelsens sammansättning,
styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma samt, i förekommande fall, val av revisorer
och revisorsarvoden.
Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan
ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. För det fall väsentlig
förändring i ägarstrukturen sker ska också valberedningens sammansättning ändras i
enlighet därmed. Om förändringen sker senare än två månader före årsstämman kan den
nya större ägaren välja att istället utse en representant som ska adjungeras till
valberedningen..
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